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  092-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:02. (  المحلق الذھب عن الك�م تتمة - 1

 يؤذنون البلدان من كثير أن على الشيخ وتكلم ؟. الثاني أم ا6ول ا5ذان في ھل)  النوم من خير الص�ة(  المؤذن يقول متى - 2

 ) 00:00:59. (  الوقت قبل للفجر

 

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

الميكن تأويله لكن اذا قال املتوىف هو اهللا تبارك وتعاىل وهو متوىف لكن توفاه اهللا تكون مجلة  ...إذا قال  :الشيخ 

ال ( اإلسالم ، وهنا يأيت قوله عليه السالم تامة ، أما إذا قال تويف فيوهم والكالم باملومهات ليس من أدب 

وهذا حيتاج إىل تأويل ، والكالم املؤول ال حاجة إليه وهذا يعين يف األمر  )تتكلمن بكالم تعتذر به عند الناس 

  .سعة يف التعبري السليم 

  . ... :السائل 

الصالة ( ن قول املؤذن الذي ثبت يف السنة الصحيحة من حديث أيب حمذورة ومن حديث ابن عمر أ :الشيخ 

كان يف األذان األول وليس هناك حديث صحيح بأن هذه اجلملة حملها يف األذان الثاين   )خير من النوم 

وباإلضافة إىل ما ذكرنا من أن األحاديث الثابتة تصرح بأن هذه اجلملة حملها يف األذان األول فمعىن هذا أن 

إيقاظ النائمني ويف األذان الثاين  )خير من النوم ( قصودبقوله الصالة اجلملة ال يليق إال باألذان األول ألن امل

حينما يقول املؤذن الصالة خري من النوم فعامة الناس مستيقظون وليسوا بنائمني ، فمع كون وضع هذه اجلملة يف 

األحاديث  األذان الثاين خمالفا للسنة فهو خمالف أيضا للمقصد منها وهو إيقاظ النائمني كما جاء يف بعض

ال يغرنكم أذان بالل فإنما يؤذن بليل يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر فكلوا واشربوا حتى ( الصحيحة 

األذان الثاين ويؤذن  ...، وكان رجال أعمى وال يؤذن حىت يقال له أصبحت أصبحت  )يؤذن ابن أم مكتوم 

الصالة خري من النوم وقد استيقظ النائمون هذا يف  األول ملاذا ؟ ليقوم النائم ويتسحر املتسحر فما فائدة قول

الواقع من األشياء املخالفة للسنة واليت يعجب اإلنسان كيف استمرت هذه املخالفة هذه السنون الطويلة وخيطر 



يف البال أن الناس بسبب إمهاهلم بالسنن يقعون يف خمالفات أخرى ، نالحظ عندنا يف األردن يؤذنون أذان الوقت 

م الذي يقولون فيه الصالة خري من النوم لكن الواقع هم يؤذنون يف وقت األذان األول أي أم يؤذنون بزعمه

لصالة الفجر قبل طلوع الفجر بنحو نصف ساعة وهذه مشكلة نعانيها يف األردن ، ومشكلة أخرى يف األردن 

ث يؤذن يف مسجد هناك أعلى مما تفردت األردن دون العامل اإلسالمي ذه البدعة وهي توحيد األذان حي

مسجد  يف األردن امسه مسجد األشرفية وال أدري إذا كان هذا أذانا حقيقيا أم مسجال فهذا األذان الذي يذاع 

من ذاك املسجد يذاع إىل كل املساجد يذاع وقليل من املساجد من يكون فيه مؤذن يؤذن باملسجد نفسه ، هذا 

س وعشرين دقيقة وثالثني دقيقة وأنا منزيل هناك على جبل مكشوف األذان يؤذن قبل وقت الفجر ما بني مخ

شرقيه وغربيه بفضل اهللا ، وأرى طلوع الشمس وطلوع الفجر يعيين وأرى غروب الشمس بعيين يف رمضان نتسحر 

ومؤذم يؤذن للفجر ، وحنن نرى الظالم يف الشرق معا ونفطر وقد غربت الشمس ونشبع وبعد ما أذن فكأم 

وا على األذان األول الذي كان فيه الصالة خري من النوم حافظوا عليه وقتا ولفظا مث مع الزمن انطلى عليه حافظ

األمر ، وظنوا أن هذا وقت األذان الثاين من الفجر خلبطة عجيبة جدا مث ازددنا أسفا على أسف أن هذا اخلطأ 

الشيخ تقي الدين اهلاليل الذي كان مدرسا يف موجود يف كثري من البالد مث تسمعون كلكم أو جلكم أو بعضكم ب

اجلامعة االسالمية هذا ألف رسالة وهو مغريب من مكناس يثبت فيها أم يؤذنون هناك صالة الفجر قبل الوقت 

بثلث ساعة الشك من عندي اآلن أو مخس وعشرين دقيقة مث رجل آخر من إخواننا السلفيني يف الكويت أيضا 

يؤكد هذه احلقيقة املرة ويقول بأم يؤذنون هناك قبل الفجر بنحو هذا التقدير منذ عندي له رسالة مطبوعة 

شهور اتصل يب شاب أو طالب علم من الطائف قال يل عندنا شيخ مساه أظن عبد اهللا السعدي أو هكذا  

قدير فيبدوا ككنيته يقول هذا الشيخ ألصحابه وطالبه بأم يؤذنون الفجر قبل الوقت بنحو هذا الوقت وهذا الت

  .أن املصيبة مصيبة عامة 

  .يبدوا أم يعتمدون على التقومي  :السائل 

هو هذه املصيبة هذا هو السبب ألم ال يراعون املواقيت الشرعية اآلن يف شيء آخر أنا حقيقة بنفسي  :الشيخ 

ا فلما حان موعد اإلفطار يف رمضان املاضي ال أدري هو أم الذي قبله اعتمرت فيه نزلنا يف املدينة عند أخ لن

صعدت على الطابق العلوي فرأيت الشمس وقد غربت وراء اجلبل املوجود هناك يف املدينة فأفطرت فما أذنوا 

هناك يف املدينة إال بعد عشر دقائق من غروب الشمس مث جئت هنا يف نفس هذه الدار فصعدت فوق إىل أعلى 

مس من هنا وأذن املؤذن من هنا هذا رأيته شاهدته بنفسي ورأيت الشمس فكان سروري بالغا جدا غربت الش

انظروا الفرق هنا وبني املدينة واشتهي أنا أتأكد من أذان الفجر هنا ، أنتم معي يف ذلك  ما هو السبيل لنخرج 



إىل مكان بارز ال توجد أمامنا األنوار هذه الصناعية وال األبنية احلاجبة لنرى طلوع الفجر الصادق هل هم 

  .ذنون  على التقييم الفلكي أم على املشاهدة العينية ؟ هذا ما أستبعده يؤ 

  .مكة وفيه بلبلة هو الفرق أحيانا دقائق  ...فيه فرق بني  :السائل 

ال عليك هو الفرق الزم يكون بني بلدة وأخرى خاصة إذا كانوا يف خط العرض هذا لكن ما يكون  :الشيخ 

  .الفرق كبريا 

  . ...يف مكة  ...يف جدة  :السائل 

  .تفضلوا اآلن يؤذن املؤذن  ...هذه مشاكل ليس هلا  :الشيخ 
  


